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Høringssvar vedr. meddelelse om håndhævelse af IPR i tredjelande,
COM (2014) 389.
Samrådet for Ophavsret fremsender hermed sine bemærkninger til Kulturministeriets høringsbrev af 30. juli
2014 vedrørende EU-kommissionens meddelelse COM(2014) 389, ”Handel, vækst og intellektuel ejendom Strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande".

IPRs og IPR-krænkelsers betydning
Samrådet noterer med tilfredshed, at EU-kommissionen er bevidst om den betydning intellektuelle
ejendomsrettigheder, IPR, herunder ophavsrettigheder, har for EU's økonomi og velfærd, og om de tab EU
lider som følge af IPR-krænkelser i form af bl.a. piratkopiering.
Samrådet er enig i at der er behov for bedre data til belysning af omfang og konsekvenser af IPR-krænkelser. Disse data kan bruges til at øge interessentgruppers engagement og forbrugernes bevidsthed om de
mere generelle konsekvenser af IPR-krænkelser.
På det ophavsretlige område har navnlig krænkelser via internettet betydning. Derfor bør EU-kommissionen sætte særligt fokus på den rolle internetudbydere og andre mellemmænd spiller for IPR-krænkelser, og
overveje mulige løsninger på de lovgivningsmæssige udfordringer som EU-kommissionen omtaler, bl.a.
vedrørende etablering i tredjelande.

Styrkelse af IPR-beskyttelsen
Samrådet støtter generelt de tiltag EU-kommissionen nævner, til styrkelse af IPR-beskyttelsen i tredjelande,
herunder navnlig inkorporering af IPR og håndhævelser heraf i EU's handelsaftaler. I den forbindelse støtter
Samrådet også overvejelserne om at begrænse deltagelse og finansiering af specifikke EU-programmer for
lande der bryder eller er usamarbejdsvillige med hensyn til internationale forpligtelser vedrørende IPR.
Samrådet stiller sig gerne til rådighed med henblik på at bidrage med yderligere kommentarer eller
oplysninger, såfremt ministeriet kunne finde det nyttigt.
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